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SECCIÓ NATACIÓ SINCRONITZADA – TEMPORADA 2012/2013 
 
            EDATS 
            Podran formar part de la secció de natació sincronitzada a persones  sense  distincio  de  gènere  amb  una  edat  mínima de 6  
             anys complerts en el moment de realitzar la prova d´accès. 
 
             GRUPS D´ENTRENAMENT 
             (1 al 30 setembre 2012) 
             Hi hauran dos grups d´entrenament distribuits en funció de l´edat.  
             GRUP 1 -  (Fins 10 anys- -10 A), esportistes nascuts/des any 2003 i posteriors. 
             GRUP2 – (A partir 10 anys - +10 A), esportistes nascuts/des any 2002 i anteriors. 
             (*) No es faran execepcions amb les edats i composicions dels grups d´entrenaments. 
 
             (a partir 1 Octubre 2012)  
             Hi hauran tres grups d´entrenament distribuits en funció de l´edat. La edat dels grups la determinaran els anys que compleixi  
             l´esportista entre l´1 de gener i 31 de desembre 2013. 
             GRUP 1 -  (Fins 10 anys - -10 A), esportistes nascuts/des any 2003 i posteriors. 
             GRUP2 – (A partir 10 anys - +10 A), esportistes nascuts/des any 1999 fins 2002. 
             GRUP3 – (Més 14 anys - +14 A), esportistes nascuts/des 1998 i anteriors. 
                (*) No es faran execepcions amb les edats i composicions dels grups d´entrenaments. 

 
             DIES I HORARIS D´ENTRENAMENT 
             (1 al 30 setembre 2012) 
             GRUP 1 – Dimarts, Dijous i Divendres, 17:30 a 18:30 h – entrenament genèric. 
             GRUP 2 – Dilluns, Dimecres i Divendres,  17:30 a 18:30 h – entrenament genèric.                                 
 
             (a partir 1 Octubre 2012)   
             GRUP 1 – Dimarts i Dijous, 17:30 a 18:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic i acondicionament físic en sec. 
                               Divendres, 17:30 a 18:30 h – entrenament natació. 
             GRUP 2 – Dilluns, 17:30 a 18:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic. 
                                Dimecres, 17:30-19:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic i acondicionament físic en sec. 
                                Divendres, 17:30-18:30 h – entrenament natació. 
             GRUP3 - Dilluns, 17:30 a 18:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic. 
                              Dimecres, 17:30-19:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic i acondicionament físic en sec. 
                              Divendres, 17:30-18:30 h – entrenament natació. 
 
             PROVA D`ACCÈS 
             Es realitzarà una prova d´accès per part de l´entrenadora responsable de la secció que serà qui donarà el  vist-i-plau a  l´ingrès  
             com nou/va esportista del Club Natació Vilanova. 
              
             MATERIAL ENTRENAMENT 
             S´estableix com a material obligatori d´acondicionament aqüàtic banyador negre, casquet de bany silicona blanc i pinça nas. 
             Com material opcional es recomana seriosament l´us de sabatilles i tovallola o barnús. 
             Pels entrenaments d´acondicionament físic en sec serà obligatori l´us de samarreta oficial i short del CN Vilanova (a partir 1  
             de desembre de 2012). 
 
             MATERIAL DEMOSTRACIONS I COMPETICIONS 
             S´estableix com a material obligatori per assistència a demostracions i competicions: samarreta, casquet bany silicona oficial  
             del CN Vilanova i short.   
             pinça del nas , banyador i motxilla oficial del club. 
             Material opcional: xandall. 
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             VENDA EQUIPACIONS OFICIALS DEL CLUB NATACIÓ VILANOVA 
             Circular disponible a partir del dia 15 de setembre de 2012 a la pàgina web del Club Natació Vilanova.  

www.clubnataciovilanova.cat 
             Comandes a partir 12 setembre i fins 30 de setembre. 
 
             ENTRENADORS 
             Ariadna Díaz i Ayza, realitzarà els entrenaments d´acondicionament físic i acondicionament aqüàtic de tots els grups. També 
             s´encarregarà dels entrenaments de natació dels GRUPS 2 i 3. 
             Francisco José Herrera Martínez, s´encarregarà dels entrenaments de natació del GRUP 1 conjuntament  amb  el  grup  de  la 
             secció de natació de benajmins i pre-benjamins.  
 
             ENTRENAMENTS NADAL I SETMANA SANTA 
             Hi hauran sessions d´entrenaments els dies laborables de les festes de nadal i setmana santa, així mateix el dimarts i dimecres  
             de carnaval. No hi hauran entrenaments el dijous gras i divendres de carnaval. 
             S´informarà oportunament de la modificiació d´horaris per aquestes dates. 
 
             FESTIUS 
             S´estableix com a periode de vacances el mes d´Agost i els dies festius marcats com a tal en el calendari anual.  
              
             INFORMES 
             Al mes de Juny s´entregarà un informe de d´evolució, assistència i recomanacions de tota la temporada. 
              
             QUOTES 
             Circular disponible a partir del dia 12 de setembre de 2012 a la pàgina web del Club Natació Vilanova. 
 
             CANALS OFICIALS DE COMUNICACIONS 
             Les comunicacions oficials de la secció de natació sincronitzada seran únicament  a través  de  correu  electrònic  i  la  pàgina  
             web del club. 
 

www.clubnataciovilanova.cat  
 

cnvilanova@hotmail.com / cnvilanova@gmail.com  
 

 
             NOVES ALTES, 3 SETEMBRE 2012 
             Les noves altes a partir del dia 3 de setembre disfrutaran d´una setmana gratuïta de prova un cop realitzada la prova d´accès.  
             Finalitzat aquest termini  podran formalitzar la seva inscripció en els papers que els hi seran facilitats  als  tutors  legals  del/la 
             esportista en cas de ser menor d´edat o directament a l´esportista en el cas de ser major d´edats.  
             En el moment que un/a esportista es doni d´alta adquireix el compromís d´integració dins del grup d´edat que li pertoqui.   
             S´estableixen 3 mesos de prova per  adquirir  les   destreces   mínimes   per   seguir  participant  del  grup  d´entrenament.  Cas 
             contrari la entrenadora recomanarà a la junta directiva un canvi a la secció de natació. La junta directiva informarà a la familia 
             de l´esportista de la proposta de canvi de secció.   
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FUNCIONAMENT (a partir 1 octubre 2012) 
 
             BLOC GENÈRIC 
             Tots/es els esportististes de la secció iniciaran els entrenaments amb data 1 d´octubre en el bloc genèric, amb independència  
             del seu nivell dividits/des pel grup d´edat que li pertiqui. 
 
             DIES I HORARIS D´ENTRENAMENT   
             GRUP 1 – Dilluns i Dijous, 17:30 a 18:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic i acondicionament físic en sec. 
                               Divendres, 17:30 a 18:30 h – entrenament natació. 
             GRUP 2 – Dilluns, 17:30 a 18:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic. 
                                Dimecres, 17:30-19:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic i acondicionament físic en sec. 
                                Divendres, 17:30-18:30 h – entrenament natació. 
             GRUP3 - Dilluns, 17:30 a 18:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic. 
                              Dimecres, 17:30-19:30 h – entrenament acondicionament aqüàtic i acondicionament físic en sec. 
                              Divendres, 17:30-18:30 h – entrenament natació. 
 
  
             BLOC ESPECÍFIC (a partir 7 gener 2013) 
             Podrà participar del bloc específic tot/a aquell/a esportista que entre l´1 octubre i 31 desembre de 2012 assoleixi  els  següents 
             requisits mínims dins del seu grup d´entrenament amb independència del seu nivell . (és  necesari  tenir  obligatòriament tots  
             els criteris assolits). Un/a nedador/a es podrà incorporar al grup de treball específic si amb posterioritat al mes  de gener asso 
             leix els criteris mínis d´accès.  
             També podrà perdre la condició de permanència en aquest grup aquell/a esportista que amb posterioritat a la  data  7  de  ge  
             ner baixi el seus percentatges de criteris d´accès per sota dels mínims exigits.   
             El treball específic sevirà per treballar més acuradament els detalls per les demostracions i competicions. 
             Els dies i horaris que es treballarà el bloc específic en aigua i en sec es publicaran a partir novembre 2012. 
              
             Criteris accès bloc específic              
             1. Haver assistit al 80 % dels entrenaments de natació. 
             2. Haver assistit al 65 % dels entrenaments de acondicionament aqüàtic sincro. 
             3. Haver assistit al 65 % dels entrenaments de acondicionament físic en sec. 
             4. Haver aconseguit el 75 % en la suma dels criteris anteriors. 
             (*) No es faran exepcions. 
 
             Per  la  temporada 2012-2013 només  podran  prendre  part  en  demostracions*  i/o competicions**  esportistes que  estiguin  
             treballant amb el grup específic. 
             (*) Només podran participar en demostracions tots/es els/les esportistes que estiguin treballant dins del bloc específic. 
             (**) Només participaran  en  competicions  esportistes  que  a  criteri de  l´entrenadora responsable tinguin el nivell mínim per poder fer-ho  
               i no sigui perjudicial pel/la nedador/a. 
 
              DIES I HORARIS D´ENTRENAMENT BLOC ESPECÍFIC  
             GRUP 1 – A determinar 
             GRUP 2 – A determinar 
             GRUP3 – A determinar 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA CLUB NATACIÓ VILANOVA 
 

Vilanova i la Geltrú, 31 Juliol de 2012 
 
              


